PATVIRTINTA
Panevėžio Vytauto Mikalausko
menų gimnazijos direktoriaus
2022 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. V-102

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA
JAUNŲJŲ CHORO DIRIGENTŲ KONKURSO,
SKIRTO MYKOLO KARKOS 130 METINĖMS PAMINĖTI,
NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Ugdyti jaunuosius dirigentus, puoselėti lietuviškos chorinės muzikos tradicijas.
2. Tobulinti choro dirigavimo praktinių, koncertinių įgūdžių formavimą.
3. Skatinti jaunųjų dirigentų kūrybiškumą ir savarankiškumą.
4. Susipažinti su kompozitoriaus Mykolo Karkos chorine bei istorine, kultūrine XX amžiaus Panevėžio
kultūra.
5. Plėtoti šalies menų gimnazijų, konservatorijų pedagogų bei mokinių komunikacines, socialines,
kultūrines, asmenines kompetencijas.
II. ORGANIZATORIAI, VIETA, LAIKAS
6. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.
7. Nemuno g. 8, Panevėžys.
8. 2022 m. gruodžio 9 d.
III. DALYVIAI
9. Lietuvos menų gimnazijų, meno/muzikos mokyklų, konservatorijų mokiniai.
10. Kategorijos:
A kategorija – menų gimnazijos, meno/muzikos mokyklos ir konservatorijos (iki 16 m. mokiniai).
B kategorija – menų gimnazijos, meno/muzikos mokyklos ir konservatorijos (nuo16 m. mokiniai).
IV. KONKURSO STRUKTŪRA
11. Pirmasis turas – dirigavimas prie fortepijono ir dainavimas:
A kategorija - 11.00 val. Aktų salėje
B kategorija - 13.00 val. Aktų salėje
12. Antrasis turas –dirigavimas (ekspromtu) prie choro:
A kategorija – 14.30 val. Aktų salėje
B kategorija – 16.00 val. Aktų salėje

V. REIKALAVIMAI DALYVIAMS
13. Pirmasis turas:
A kategorija:
a) prie fortepijono padiriguoti laisvai pasirinktą kūrinį su pritarimu ir kūrinį chorui a cappella (bendra
dirigavimo programos pasirodymo trukmė iki 8 min.);
b) padainuoti laisvai pasirinktą lietuvių liaudies dainą a cappella ar su koncertmeisteriu.
B kategorija:
a) prie fortepijono padiriguoti laisvai pasirinktą stambios formos kūrinį arba jo dalį su pritarimu ir
kūrinį chorui a cappella (bendra dirigavimo programos pasirodymo trukmė iki 12 min.)
b) padainuoti laisvai pasirinktą (lietuvių liaudies ar kt.) dainą pačiam akompanuojant.
14. Antrasis turas:
A kategorija:
Dalyvauja vertinimo komisijos atrinkti I turo konkurso dalyviai.
Padiriguoti jaunių chorui pasirinktą vieną kūrinį iš 2 pateiktų:
1.Vytauto Šveinausko muzika, Aldonos Puišytės žodžiai „Rugelio kirtimas|““ (spausti čia).
2.Vytauto Miškinio muzika, Janinos Degutytės žodžiai „Alksnio ugnelė“ “ (spausti čia).

B kategorija:
Dalyvauja vertinimo komisijos atrinkti I turo konkurso dalyviai.
Padiriguoti mišriam chorui pasirinktą vieną kūrinį iš 3 pateiktų:
1. Giedrius Svilainis „O domine Jezu Kriste“ (spausti čia).
2. Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Kazio Sajos žodžiai, Leonido Abario aranžuotė chorui „Skriski,
skriski, Lietuvėlėn“ (spausti čia).
3. „ Bijūnėlis žalias”, lietuvių liaudies daina, aranžuota Gedimino Kalino (spausti čia).

VI. VERTINIMO KOMISIJA
15. Vertinimo komisiją ir komisijos pirmininką kviečia konkurso organizatorius.
16. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
17. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: kūrinių techninis atlikimas, interpretacija, artistiškumas,
repertuaro įvairumas, stiliaus atskleidimas.

VII. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
18. Vertinimo komisija nustato po tris prizines vietas kiekvienoje kategorijoje (po II ojo turo). Šiems
dalyviams suteikiami konkurso laureatų vardai įteikiant atitinkamo laipsnio diplomus.
19. Likusiems II-ojo turo dalyviams suteikiami konkurso diplomantų vardai ir įteikiami diplomai.

20. 20. Komisija gali paskirti ir specialiuosius prizus.
21. Visiems konkurso dalyviams ir jų pedagogams įteikiami Padėkos raštai.
VIII. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS
22. Dalyviai paraiškas (paraiškos forma pridedama) siunčia iki gruodžio 1 d. el. paštu:
menumokykla@gmail.com.
23. Konkurso dalyviai atvyksta ir maitinasi savo lėšomis.
24. Nakvynė bendrabučiuose nemokama (jeigu bus reikalinga)
25. Atlikėjų aprangos kodas – koncertinis.
26. Konkurso mokestis – 20 eurų. Konkurso dalyvio mokestis sumokamas kartu su konkurso paraiška,
pridedant pavedimo kopiją.
Įmokoje nurodyti:
Konkursui „Jaunųjų dirigentų konkursas“, dalyvio vardą, pavardę, kategoriją.
AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas 73000
Sąskaitos Nr. LT81 7300 0100 9677 2200
Mokyklos kodas 300 594 538
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
Nemuno g. 8, Panevėžys
Telefonai pasiteiravimui: kontaktinis asmuo: direktoriaus pavaduotoja meniniam (muzikiniam)
ugdymui Rita Storastienė tel. (8 45) 435 296, el.paštas storastienerita@gmail.com

________________________

JAUNŲJŲ CHORO DIRIGENTŲ KONKURSAS,
SKIRTAS MYKOLO KARKOS 130 METINĖMS PAMINĖTI
2022 m. gruodžio 9 d.
PARAIŠKA
1. Institucijos pavadinimas (muzikos/meno mokykla, gimnazija, konservatorija)
.............................................................................................................................................
2. Mokytojo vardas, pavardė, el. paštas, tel.
.............................................................................................................................................
2. Duomenys apie konkurso dalyvį
a). Vardas............................., pavardė............................................, gimimo data .......................
b) Klasė .....................................................
c). Kategorija (pabraukti) A kategorija B kategorija
d) Konkurso dalyvio kūrybinė biografija................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
………………..............................................................................................................................................
3. Konkurso dalyvio I-ojo ir II-jo turo laisvai pasirinkta programa:
Eil.
I-jo turo kūrinių kompozitoriai
Nr.
(originalo kalba)
Kūrinio pavadinimas (originalo kalba)
Vardas
Pavardė
1.
2.
Eil.
Solinės dainos kūrinio
Nr.
kompozitorius
Kūrinio pavadinimas (originalo kalba)
(originalo kalba)
1
Vardas
Pavardė
Eil.
Nr.

II- jo turo pasirinkto kūrinio
kompozitorius
(originalo kalba)
Vardas
Pavardė

Kūrinio pavadinimas (originalo kalba)

Kūrinio
trukmė

Kūrinio
trukmė

Kūrinio
trukmė

1.
4. Koncertmeisterių:
Vardas......................., pavardė..................................
Vardas......................., pavardė..................................
5. Bendrabutis reikalingas (pabraukti):
a) konkurso dalyviui;

b) pedagogui;

c) koncertmeisteriams: vienam, dviems.

..................................................................................................................................................
Mokytojo vardas, pavardė,
parašas
data

